ROMANIA
IUDETUL uAunovtla
CONSILIUI- LOCAL AL COMUNEI SOTANGA

IV{INUTA
Incheiata astazi 14 martie 2017 in sedinta ordinara a Clonsiliului Local $otAnga, convocatd de
primar prin dispozitia primarului nr, 93108,03,2017, la sediul lrimariei Sotanga, din strada Constantrn
Branco.'reanu/ nr, 373, orele 1,6,30.
Din consultarea condicii de prezenta rezu\td prezenta in unanimitate a domnilor/rloamnelor
consilieri.

A participat in calitate de invitat doamna Marj.nescu Clrenguta - director

Scoala Gimnaziala

"Prof.Ilie Popescu " Sotanga,
Se supune la vot procesul verbal a1 sedintei arrterioqre, Nu se inregislreaza interventii si se
aproba in ulanimitate,
Domnul Treica Iosif , presedinte de sr:dinta da cuvaltul domnului primar pentru a prezenta
proiechrl or:dinii de zi, conlorm dispozitiei de convocare;
1, Proiect de hotarare privind aprobareeL bugetulrri locall pe anul201.7,
2, Proiect de hotarare privind aprobareer Programului de achizitii publicer pe anuI201'7.
3, Proiect de hotarare privind aprobarea normativelor proprii de ,cheltuieli cu privire ia
consunrul lunar de carburanfi Ei a limitelor maxime de r::heltuieli lunare pentru r:onvorbirile telefonice
4. Proiect de hotarare privind reinnoirea Conventiei de Colaborare incheiata inte Consiliul local
$otAnga si Societatea Nationala de Cruce Rosier dirL Rornania ; filiala DamboviteL.
5, Proiect de .hotarare privind transfc,rmarea urnor functii publice vacante din aparatul de

Primarului comunei $otAnga
6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului con:runei $otiinga in Adunarea
Generala a Actionarilor a S,C, Compania de Apa Targor,'iste - Dambovita SA'
7, Proiect de hotarare privind clasificar,ea unor dlrumupi locale de pe raza comunei $otAnga.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatoritor tehnico-economici pentru reahzarea
obiectivului de investi(ie "Construire pod peste r6ul lalornila gi drum de racorclare amplasate la limrta
administrativ-teritoriald a comuneior $otAnga lii Doice$ti, judelul DAmbovila",
9, Proiect de hotara.re privind aprobarea cofinantarii pentru realizarea obiect;ivului de investilie
"Construire pod peste rAul lalomila gi drum de racordare amplasate la limita ad,ministrativ-teritoriald a
comunelor $otAnga gi Doiceqti, judelul DAmbovila".
10, Proiect de hotarare privind aprobarea inclicatolilor tehnico-economici pentru reaTizarea
obiectivului de investilie "Realizare poduri, podele l1i pasaj suprateran in r:omuna $otAnga, jude!

specialitate al

,

DAmbovila".

11. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de
investilie "Realizare poduri, podefe gi pasaj suprateran'in comuna $otAnga, jude! DAmbc>Yt\a"
12, Proiect de: hotarare privind aprobarea inilicatorilor tehnico-economici pentru realizarea
obiectivului de investilie "Realizare piald publicd gi piald cornerciald tradilionald in comurLa $otAnga,
jude[ DAmbovila",
l-3, Proiect de hotarare privind aprobarea cofinatarii pentru realizarea cbieciivului de investitie
"Realizare pia!6 publicd gi piali comerciali tradilionald in cornuna $otAnga, jude! DAmbovila"'
14, Proiect de hotarare privind actualizarea l:{CL nr. 88122J,02014 privind predarea catre
MDRAPFE prin Compania Nationala de Investitii SA a amplasamentului si eLsigurarea conditiilor in
vederea executarii obiectivului de investitii "Constru:ire Sala de sport scolara cu nivel de practica
sportiva cornpetitionala locala, teren de hanitbal si 15;0 locuri pentru spectat,rri in comuna Sotanga,
judet Dambovita",
15, Proiect de hotarare privind aprobarea l?rogrramuh,Li de activitate al Bibliotecii comunale pe
anul2017.

16, Proiect de hotalare

privind actuali:zarea Comisiei speciale pentru itrtocrnirea inventarulr-ri

bunurillor care alcatuirec domeniul public al comunei Sotanga,
17, Proiect de hotalare privind scutirea/reducelea taxei de habitat pe eLnul 2077 a persoanelor
singurer/farniliilol care s-au adresat cu cereri,
18. .Raport privind activitatea serviciului public rle asistenta sociala,
19, Diverse,
Domnul primar propune retragerea de pe ordin ea de zi a proiectului de hotarare de la punctul
17 deoarece nu s-a primit avizul de la Asociatiei de Derzvoltare Intercomunitara,,Relabilitarea
Colectarii, 'I'ransportului, Depozitarii, Prelucrarii Deseurilor Solide in judetul Dambovita,
Domnul presedinte de sedinta supune la vot prr:iectul ordinii de zi cu ProPunerea de retragere
a

punctului 17 sirezulta unanimitate de voturi,
Domnul presedinte de sedinta Treica Iosif da cuvantul domnului primar pentru a prezenla

materialele pct,1,
Doermna Negoescu Viorica - comisia de specialitate a intocmit raport de avizare favorabil.
Domnul primar se adreseaza doamnei Marinescu Cr,enguta - director Scoala GimneLziala "Prof.Ilie

Popescu " Sotanga - responsabilitatea moriului de cheltuire a bugetului alocat institutiilor de
invatarnant intra in sarcina ordonatorului de r:redite srocundar, deoarece prirnariil nu poate aPrecla
corect cheltuielile aferente activitatilor sistemului educational,
Cheltui.eli rnateriale , cheltuielile de transport sunt in sarcina ordonatorului secundar,a Consiliulrri
de Administratie al al Scolii Gimnaziale "Prof,Ilie Popcrscu " Sotanga,
Exista un fond de salapii alocat la inceput de an, daca pe parcursul anului vor mai fi modificari vor fi
acoperite, probabil, prin rectificari
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate
Dornnul primar prezinta materialele pct, 2 din orclinea de zi,
Doamna Negoescu Viorica - comisia d,e specialitate a intocmit raport de avi:zare favorabil,
Nu sunt discutii pe marginea materialelor prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate,
Domntrl primar aduce lamuriri cu privire la planificareil in programul de achizitii a modernizarii Scolii
gimnaz:iale " Prof .Ilie Popescu "Sotanga
Dornnul primar prezinta materialele pct, 3 din ordinea de zi.
Doamna Negoescu Viorica - comisia de specialitate a intocmit raport de avizare favorabil,
Nu sunt discutii pe marginea materialerlor prezentate,
Se suprme la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate,
Dornnul primar prezinta materialele pct, 4 din o,rdinea de zi.
Dornnul Visan Niculae - comisia de specialitate a intocmit raport de avizarc favorabil.
Nu sunt discutii pe marginea materialerlor preze:ntate.
Se supr.rne la rrot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate,
Domnul primar ptezinta materialele pct, 5 din c,rdinea de zi,
Dornnul Zegheru Ion - comisia de spr:cialitate a intocmit raport de avizare favorabil,
Nu sunt discutii pe marginea ntaterialelor prezetntate,
Se supune la rrot proiectul de hotarare si se aprr:ba in unanimitate,
Dornnul primar prezinta materialele pr:t. 6 din ordinea de zi,
Dornnul Zegheru Ion - comisia de spr:cialitate a intocmit raport de avizare favorabil.
Nu sunt discutii pe marginea materialelor prezentate,
Se supune la vot proiectul de hotarare si se apr,lba in unanimitate,
Dornnul primar prezintamaterialele pr:t, 7 din ordinea de zi,
Dornnul Zegheru Ion - comisia de spercialitate ir intocmit raport de avi:zare favcn'abil,
Nu sunt discutii pe marginea materialelor prezelntate.
Se supune la vot proiecful de hotarare si se apr,oba in unanimitate,
Dornnul primar prezinta materialele p,:t, 8 din ordinea de zi,
Doarnna Negoescu Viorica - comisia de specialitate a intocmit raport de avjzaret favorabil.
.

,

Nu sunt discutii pe marginea materialelor prezerrtate,
Se surpune la vot proiectul de hotarare sii se aproba in unanimitate,
Domnul primar prezinta materialele pct. 9 din ordinea de zi,
Doamna Negoescu Viorica - comisia dr: specialil.ate a i.ntocmit raport dc- avizare favorabil,
Nu sunt discutii pe marginea materialelor prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate,
Domnul primar prezinta materialele pct, 10 din ordinea. de zi.
Doarnna Negoescu Viorica - comisia dr: specialitate a intocmit raport de avizare lavorabil,
Nu sunt discutii pe marginea materialelor prezentate,
Se supune la vot proiecful de hotarare si se aproba in unanimitate,
Domnul primar pre:zinta materialele pct. 11 din ordinear de zi.
Doarnna Negoescu Viorica - comisia d,e specialitate a intocmit raport d<: avizare liavorabil.
Nu sunt discutii pe marginea materialelor prezerrtate.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate,
Domnul primar prezinta materialele pct,1,2 din ordineer de zi,
Doamna Negoescu Viorica- comisia de specialitate a intocmit rapolt de avizare fa'vorabil.
Nu sunt discutii pe marginea materialeJor prezentate,
Se supune la vot proiectul de hotarare r;i se aproba in unanimitate.
Domnul primar prezinta materialele pct, 13 din ordinea de zi,
Doarnna Negoescu Viorica- comisia de rspecialitate a intocmit raport de avizeLre favorabil,
Nu sunt discutii pe marginea materialei.or prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare r;i se aproba in unanimitate,
Dornnul primar prezinta materialele pct,1,4 din ordineer de zi.
Doarnna Negoescu Viorica- comisia de specialitate a intocmit raport de avizare filvorabil.
Nu sunt discutii pe marginea materialeJlor prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare r;i se aproba in unanimitate,
Dornnul primar prezinta materialele pct, 15 din ordinea de zi,
Domnul Visan Niculae - comisia de specialltate a intocrnit raport de avi:rare favorabil.
Nu sunt discutii pe marginea materiale.Lor prezerltate,
Se supune la vot proiectul de hotarare rsi se aprc,ba in unanimitate,
Dornnul primar prezinta materialele pct, 16 din ordinea de zi.
Domnul Zeghe.yu Ion - comisia de specialitate a intocmit raport de avtzare favorabil,
Nu sunt discutii pe marginea materialelor prezentate.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aprc'ba in unanimitate,
Doarnna Spinu Filofteia - inspector in cadrul Sl:'}AS din aparatul de specialitate al primaruiui
prezinta raport de activitate privind asistenta sociala la nivelul comunei SiotarLga in perioada 01
ianuari,e 201,6 - 28 februarie 201.7.
Nu sunt discutii pe marginea materialelor prezentate.
Doamna director Marinescu Crenguta este invitata sa ia cuvantrrl
Multumeste domnului prirnar pentru grija acordata sc,llilor, bugetului alocat,
Intreaba cu cine se face actiunea de triaj epidemiologic in cadrul scolii T,:iul Doarnnei Teis la
incepul.ul cursurilor scolale , dupa vacante.
Domnutl pr:imar - Asistentul medical comunitar isi face treaba , este salarjatul pri.mariei. Este o
problerna cu cabinetele medicale care nu au reactionat la solicitarea noastra vir; a vis der scoli,
Ne vonr informa la Directia Sanitara despre atributiile medicilor de familie irr acest domeniu,
Doamna djr:ector - au inceput simularile la evaluarile nationale , este acoperita nt..lmai o singura
scoala,celelalte nu au,asigurat asistenta med:icala.
Domnul primar - Plimaria urmareste ca toate institr-rtiile scolare sa fie autorizate , insa celelalte
activitati cte reparare:, intretinere se asigura Cin bugetul alocat pentru Scoala " Prof. Ilie Popescu"
care are in responsabilitate executarea acestora,
,

Mare atentie in satul Teis unde copiii aleg sa urmeze cursurile scolare la Targoviste si care pe
parcursul anului revin la Scoala Teis, In aceasta situatie , la inceputul anului, nu se poate definitiva
cifra del scolarizare si nici infiintarea claselor,
Domnul primar - Proiecte de hotarari pentru luna aprilie.
1, Aprobarea cartei tablelor - circulatie rutiera
2, Infiirrtarea Serv. detecarisaj si aprobarea Reg, de organizare si functionare
3, Stadiul incasarilor pe trim I
4,Informare privind inregistrarea datelor in RA
5. Informare privind stadiul de inreg sistematica in ceutea funciara.
Dornnul Negrea Vasile - sunt multi proprietari care nu au documente , sunt inscrisi in
registrul agricol.
Drept pentru care s-a incheiat prezenta minuta .

NA,

